De Rockefellers zijn één van de machtigste families ter wereld. Aaron Russo, filmaker en een
voormalig zeer goede vriend van deze familie legt de betrokkenheid van de Rockefellers uit op
het gebeuren waar we inzitten. Deze familie voelt zichzelf zoveel beter dan ons. In hun ogen
stellen wij niets voor en maken wij hún wereld kapot.
Zij willen de wereld alleen voor een door hun uitgekozen select clubje elite hebben. Zij, samen
met o.a. het World Economic Form, bovenstaande partijen en de Rothshild familie, misbruiken
deze PANDEMIE om ons opgelegde regels te laten volgen, net zolang totdat onze Westerse
democratieën verandert zijn naar 1 grote wereldwijde dictatuur, waarin wij (de gewone mens)
niets meer te zeggen hebben.

De Rockefellers zijn ook degene die opdracht tot 9 / 11 gegeven hebben (zie interview Aaron
vanaf 3 minuten), om de wereldbevolking in shock achter te laten zodat de overheid massaal de
steun van de bevolking zou krijgen en er een legale reden kwam om een land als Afghanistan
binnen te vallen (waarschijnlijk omdat zij niet met bepaalde banking afspraken akkoord wilden
gaan). Terwijl de opgekochte media ons deed geloven dat er een erge terrorist genaamd Bin
Laden woonde die Amerika bedreigde. Daarna volgde de volgende leugen: de oorlog in Irak.
(Volledig interview met Aaron).

De Rothshilds, een andere zeer machtige familie, waarvan de president van Frankrijk, Macron,
een afstammeling is, zijn de grondleggers van ons geldsysteem (the bankers, waar Aaron het in
zijn interview over heeft). Waar zij al in 900 na Christus mee begonnen zijn. Zij zijn degene die
vroeger de Koningshuizen (Engelse maar ook Nederlands) en het Vaticaan van advies
voorzagen. Zij zijn diegenen die leningen verstrekten aan strijdende landen om wapens te
kunnen kopen. Terwijl mensen in oorlog zichzelf kapot vochten, gingen zij er met de winst
vandoor.
Zij bezitten meerdere nationale banken in de wereld. De CIA moet verantwoording aan de
Rothshilds afleggen en niet aan de president/ gouverment.
(Janet Ossebaard vertelt hier nog veel meer over in de 10 afleveringen van haar documentaire de
val van de Cabal)
De Rothshilds zijn, samen met de Rockefellers, de opdrachtgevers van mastercard en Bill Gates
om ons complete betalingssysteem en zorgsysteem aan een chip te koppelen die via vaccinatie
bij ons ingebracht zal worden. Als wij de regels niet volgen, zullen wij geen toegang meer krijgen
tot onze rekeningen (zie interview Aaron Russo). Landen hebben gigantische schulden. Het
overzicht op de betalingsmarkt is weg. Zij willen weer controle! Wij zullen dit straks met ons
belastinggeld mogen gaan oplossen, terwijl de superrijken, met een gezamenlijk vermogen van
triljoenen , de macht over de wereld zullen hebben.

